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Møllen Johannes V. Jensen Hent PDF Bagsideteksten på førsteudgaven fra 1944 (året hvor han vandt
Nobelprisen i Litteratur) byder på smukke ord om det niende og sidste bind af Johs. V. Jensens myter:

"Der er altid et mærkeligt Perspektiv over, hvad Johannes V. Jensen skriver, "et langt Aandedrag i Tid og
Rum", for at bruge hans egne Ord i et af denne Bogs skønneste Stykker, "Flora mellem Mure". Møllen er det
niende og sidste Bind af hans Myter og Beskrivelser, indrammet af de to symbolske Skildringer "Møllen", om
Tiden der gaar og gaar, og "Løvspringet", om Livets Fornyelse og Fastholden. Mellem denne Indgang og

Udgang ligger en Rigdom af oplevet Liv, af Iagttagelser, af Befrugtende Tanker. Man kommer vidt omkring i
Bogen, og man er i det bedste Selskab, en stor Digters. Med samme livsvarme Forelskelse fortæller han om
Bønderbørns Lege i det gamle Ægypten, om Dyrehavsbakkens Mennesker og Zoologisk Haves Dyr, om det
lærde Barn ved det danske Hof i 1724 og om de Ephesers Diana med et Smut om ad Notre Dame de Lourdes.

Med Tak og Beundring lukker Læseren Bogen."
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